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Toinen koronavuosi on kohta takana päin. 
Totuttelua on ollut esimerkiksi kasvomaskien käyt-
tämisessä. Aluksi, ennen kuin totuin, sain niistä 
päänsärkyä. 8–10 tuntia maskin kanssa kesähel-
teellä ei tehnyt onnelliseksi. Ainainen käsien pesemi-
nen ja ”desaaminen” menee nyt jo rutiinilla.

Aikaisemmin olen naureskellut japanilaisille, jotka 
ovat käyttäneet kasvomaskia iät ja ajat reissates-
saan puhtaassa Suomessa. Luulin, että he käyttävät 
maskia ilmansaasteiden takia. Väärin! Japanissa 
flunssaa ja nuhaa potevat ihmiset käyttävät hengitys-
suojaimia suojaamaan työkavereitaan ja kanssamat-
kustajia junissa ja busseissa. Kyse on kohteliaisuu-
desta, ajatuksesta siitä, ettei muita saa tartuttaa.

Koskelaisten sukuseuran hallituksen kokoukset-
kin toteutettiin Teamsin kautta, eli tietokoneen väli-
tyksellä. Rahastonhoitajamme Marjatta Larsio osasi
onneksi kutsua meidät koolle ja näin saimme kaikki 
hallituksen jäsenet yhteyden tietokoneen kautta toi-
siimme. No, täysin ilman kommelluksia ei tämäkään 
mennyt. Milloin ei ääni kuulunut, milloin ei kuva 
näkynyt, milloin vinkui ääni jne. Selvisimme kuiten-
kin vastoinkäymisistä ja saimme kokoukset vedettyä
kunnialla läpi. Ilo oli kuitenkin suuri, kun pidimme 
vuoden viimeisimmän kokouksemme lokakuussa 
kasvotusten Mäntsälän Shellillä. Kuulun siihen poruk-
kaan, joka tapaa ihmiset mieluummin kasvotusten 
kuin koneen välityksellä. Olen myös sitä mieltä, et-
tei lyijykynän, pyyhekumin ja paperin voittanutta ole 
vieläkään keksitty. Vannon niiden nimiin!

Koronavuodet ovat vaikuttaneet myös meidän va-
paa-aikaamme. Ei ole ollut teatteria, ei konsertteja, 
ei elokuvia, ei sukujuhlia, ei tapaamisia, ei ulkomaan 
matkoja.

Voi, miten oli taas mukava käydä Lahden teatterissa 
pari viikkoa sitten katsomassa syksyn uutuusmusi-
kaalia, Waitressiä. Ehkä meitä näin opetetaan nautti-
maan ja olemaan kiitollisia erilaisista kulttuurinautin-
noista. Mikään ei ole itsestään selvää!

Lotta Svärd 100 vuotta. Lottajärjestön perustami-
sesta tuli kuluneeksi sata vuotta tänä vuonna. Samoin 
Vahvialan kunnan perustamisesta tuli kuluneeksi 
tänä vuonna pyöreät sata vuotta. Näiden juhlavuo-
sien lisäksi toivon sydämestäni, että oma suku-
seuramme saisi juhlia peruuntuneita 40-vuotis- 
päiviään ensi vuonna 21.5.2022 Karjala-talolla kaksi 
vuotta vanhempana. Toivossa on hyvä elää.

Viimeiseksi haluan kiittää sukuseuraani saamastani 
Karjalan Liiton hopeisesta ansiomerkistä syksyn 
vuosikokouksessa. Merkki on minulle tärkeä. Koetan 
jatkaa karjalaisuuden vaalimista jatkossakin.

Rauhallista joulun aikaa ja 
terveyttä vuodelle 2022!

Päivi Heimola

Hei kaikille Koskelaisten sukuseuran 
jäsenille ja ystäville!

Kuva: Viivi Heimola
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Sukuseuramme puheenjohtaja Päivi Heimolalle luovutet-
tiin sukukokouksessa 25.9.2021 Karjalan Liiton hopeinen 
ansiomerkki. Hopeinen ansiomerkki myönnetään prons-
sisen ansiomerkin saaneille järjestötyössä ansioituneille 
tai muutoin karjalaisuuden hyväksi toimineille henkilöille. 
Toiminnan on oltava pitkäaikaista (9 v.) esimerkiksi seu-
ran, piirin tai liiton johtopaikalla tai muussa luottamusteh-
tävässä.

Karjalan Liiton hopeinen ansiomerkki 
sukuseuran puheenjohtaja Päivi Heimolalle

Päivi Heimola on toiminut vuosia aktiivisesti useissa kar-
jalaistaustaisissa yhdistyksissä. Hän on kuulunut vuo-
desta 2008 Karjalan Liittoon, Koskelaisten sukuseuraan 
ja Vahviala-seuraan. Vuodesta 2013 hän on toiminut 
seuramme puheenjohtajana. Vahvialan pitäjäseuran hal-
lituksessa hän on toiminut sekä seuran sihteerinä että 
varapuheenjohtajana vuosina 2011–2014. Porvoolais-
taustainen puheenjohtajamme on myös Porvoon Kar-
jalaisseuran jäsen.

Sukuseuran varapuheenjohtaja Juha Henriksson piti 
sukukokouksen alussa onnittelupuheen puheenjohta-
jallemme ja kiinnitti hopeisen merkin puheenjohtajan 
rintamukseen luovutuskirjan saatesanoilla höystettynä. 
Kiitospuheessaan Päivi Heimola totesi kantavansa merk-
kiä sekä suurella ilolla että kiitollisuudella. Hänen mie-
lestään karjalaisuutta pitää vaalia ja arvokkaista Koske-
laisista juuristamme on jaettava edelleen tietoa nuorem-
mille.

Juha Henriksson siteerasi onnittelupuheessaan Suomen 
presidentin puolisoa Jenni Haukiota, joka on todennut 
karjalaisuudestaan seuraavaa. (Seura-lehden kolumni 
11.08.2019)

”Suurin osa kiinnostuu karjalaisuudestaan vasta lähem-
pänä eläkepäiviä kuin ylioppilaskevättä. Tämä on varsin 
luonnollista – ihmisen pitää ensin oppia tuntemaan it-
sensä, oma persoonansa ja identiteettinsä. Hän tarvitsee 
aikaa käsitelläkseen ensin omaa lapsuuttaan ja hahmot-
taakseen sitä kotiseutua, jolla itse on varttunut.

Vasta vanhemmiten kysymykset ”Kuka minä olen?” ja 
”Mistä minä tulen?” laajenevat kattamaan myös van-
hempien, isovanhempien ja heidän vanhempiensa hen-
kilöhistorian. Syntyy halu syventää itseymmärrystä, op-
pia lisää siitä, millaisia olivat ja mistä tulivat ne ihmiset, 

Onnellinen ansiomerkin 
saaja.
Kuva: Margit Valtonen

Karjalan Liiton hopeisen 
ansiomerkin kiinnitys.
Kuva: Juha Henriksson

Juha Henriksson pitää onnittelupuhetta Päivi Heimolalle.
Kuva: Margit Valtonen

joilta elämänmuotomme ja arvomme ovat peräisin.
Haluamme tuntea esihistoriamme, sen mikä pysyy, vaik-  
ka kaikki muu ympäriltä katoaisi ja mullistuisi. Se on ar-
vokas ja innoittava tunne, jota vaaliessamme vaalimme 
samalla karjalaisuuden säilymistä elävänä osana suoma-
laisuutta.”

Teksti Juha Henriksson
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Paarmakallion opastaulun paljastus 
7.8.2021 Lappeenrannan Hiivaniemessä

Kekkoset hankkivat Vahvialan kunnasta Hiivaniemen 
kylästä Paarmakallio- ja Lainela-nimiset tilat, joita 
myös viljelivät. Kekkoset hallinnoivat tilaa vuosina 
1938–1942. Kerrotaan, että kun lähikylien väki kävi 
Hiivaniemessä huvitilaisuuksissa, joidenkin kävi-
jöiden reitti vei ohi Paarmakallion talon, että nähtäisiin 
arvohenkilöitä.

Hiivaniemen kylä sijaitsi kolmen emäpitäjän, Lap-
peen, Säkkijärven ja Viipurin pitäjän entisten rajojen 
yhtymäkohdassa. Hiivaniemen kylä liitettiin vuonna 
1921 perustettuun Vahvialan kuntaan vuonna 1923.

Sata vuotta sitten perustetulla Vahvialalla oli it-
senäisenä kuntana lyhyt elämänkaari, vajaa neljän-
nesvuosisata. Tuo aika oli kuitenkin vireän toiminnan 

Paarmakallion tilan, omistajat Urho ja Sylvi Kek-
konen, opastaulun paljastustilaisuus pidettiin har-
maana ja tuulisena lauantaina 7.8.2021 klo 12.00. 
Vahviala-seura, Vahviala-säätiö ja maanviljelijä Raine 
Kälviäinen pystyttivät Hiivaniementien varteen Vain-
ikkalaan opastaulun. Taulu sijaitsee avoimella pelto-
aukealla ja pitkällä tiesuoralla noin kaksi kilometriä 
Vainikkalan kylän keskuksesta etelään.

Paarmakallion opastaulu.
Kuva: Juha Henriksson

Paarmakallion opastaulun paljastus, lippuairuet ja 
Vahviala-seuran puheenjohtaja.
Kuva: Juha Henriksson

Paarmakallion opastaulun paljastus.
Kuva: Juha Henriksson
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aikaa. Vuoteen 1939 mennessä oli kunta ehtinyt to-
teuttaa uuden kuntarakenteen edellyttämiä muutok-
sia ja osallistua mm. merkittäviin terveydenhuollon 
yhteistyöhankkeisiin.

Ylen Lappeenrannan toimitus uutisoi näyttävästi 
opastaulun paljastustilaisuutta. Alla linkki toimituk-
sen laatimaan juttuun, josta löytyy lisää mielenkiin-
toista luettavaa Paarmakallion tilan vaiheista.

Yle 7.8.2021: Vain harva tiesi, missä Urho ja Sylvi 
Kekkosen vanha maatila sijaitsi – Suomen puolelle 
jäi vain pieni kiila https://yle.fi/uutiset/3-12049493

Vahvialan kunta perustettiin
100 vuotta sitten.

Vahvialan kunnan perustamista vuonna 1921 edelsi seurakunnan perustaminen. Vahvialan seurakunta 
määrättiin perustettavaksi valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1919 ja se aloitti toimintansa vuonna 1920.

Vahvialan seurakunta ja kunta muodostettiin pääosaltaan Viipurin maalaiskunnan läntisimmästä osasta, 
mutta siihen liitettiin osia myös Säkkijärvestä ja Lappeesta. Vuosina 1922–1924 uuteen Vahvialan seura-
kuntaan siirrettiin 4642 henkeä Viipurin maaseurakunnasta, 592 henkeä  Säkkijärveltä ja 181 henkeä Lap-
peelta. Vahvialan kirkko valmistui vuonna 1920, mutta paloi ennen jatkosotaa vuonna 1941. 

Ilmakuva Vahvialan kirkosta, josta käytettiin myös nimeä Kuntala.
Kuva: Museovirasto

Maantiedettä ja historiaa

Vahviala sijaitsi Viipurin kaupungin länsipuolella Viipurin läänissä Karjalan historiallisen maakunnan  
eteläosassa. Se kuului Viipurin kihlakuntaan ja tuomiokuntaan. Kunnan pinta-ala oli 301,81 km² (1936). 
Vahvialan naapurikuntia olivat pohjoisessa Lappee ja Nuijamaa, idässä Viipurin maalaiskunta, etelässä Säk-
kijärvi ja lännessä Ylämaa, joiden lisäksi Vahviala rajoittui etelässä myös Viipurinlahteen.

Suurin osa (280 km²) Vahvialasta luovutettiin Neuvostoliitolle vuosina 1940 ja 1944. Suomen puolelle jäänyt 
21,8 km² suuruinen alue liitettiin vuonna 1946 Ylämaahan ja Lappeeseen, jotka on myöhemmin liitetty Lap-
peenrantaan.
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Vahvialan alueen kallioperä on Viipurin rapakivigraniittialuetta. Pinnanmuodoiltaan alueen eteläosat ovat loi-
vasti kumpuilevia, mutta pohjoista kohden mentäessä maisema muuttuu jonkin verran vaihtelevammaksi. 
Alueen korkein kohta on 90,5 metriä ja se sijaitsee alueen luoteisosassa lähellä entistä Vahvialan ja Lap-
peen rajaa. Merkittävimmät joet ovat Hounijoki, Rakkolanjoki ja Tervajoki. Alueella on myös useita pieniä 
järviä, kuten Tervajärvi, Houninjärvi, Ukonjärvi ja Löytöjärvi. Vahvialan alueelta tunnetaan kolme kivikautista 
esinelöytöä, mutta rautakautisia löytöjä ei tunneta.

Vahvialan alue tuli kuulumaan 1300-luvulta lähtien Viipurin seurakuntaan. Viipurin seurakunnan länsiosassa 
sijainnut Säkkijärvi itsenäistyi vuonna 1572. Viipurin ja Säkkijärven pitäjien välille kehkeytyi 1600-luvulla 
rajariita, joka koski Vahvialan kyliä Tervajärveä ja Vanhakylää. Kylät kuuluivat hallinnollisesti Säkkijärveen, 
mutta kirkollisesti Viipurin pitäjään. Tervajoen kartano muodostettiin Ruotsin vallan aikana 1600-luvulla 
läänitykseksi. Venäjän lahjoitusmaakaudella 1700-luvulla puolestaan syntyivät Hovinmaan ja Rakkolanjoen 
kartanot.

Ensimmäisiä teollisuuslaitoksia olivat 1700-luvulla toimineet Nurmen vesivoimalla toiminut saha ja Terva-
joen vaskiruukki. Kustaa Vaasan määräyksestä Tervajoelle rakennettiin saha 1560–61 ja vuonna 1561 se 
valmisti 6800 tavallista lautaa ja 340 pintalautaa.

Elinkeinot ja palvelut
Noin puolet Vahvialan väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Vahvialan peltopinta-alaa lisät-
tiin 1920- ja 1930-lukujen aikana voimakkaasti, muun muassa vesiperäisiä maita kuivattamalla. Vuonna 
1929 Vahvialassa oli 3668 ha peltoa, 14 ha kasvitarhaa, 387 ha niittyä ja 8 ha kaskea. Peltoala kasvoi vielä 
1930-luvun aikana 1102 hehtaaria ja oli vuonna 1939 yhteensä 4 770 hehtaaria. Suurin osa tiloista oli pien-
tiloja, mutta kunnan alueella oli myös muutama kartano Rakkolanjoki, Tervajoki ja Hovinmaa.

Toinen huomattava elinkeino oli teollisuus, jonka parissa työskenteli hieman alle 40 prosenttia väestöstä. 
Vahvialan alueella oli useita huomattavia teollisuuslaitoksia ja ne sijoittuivat pääasiassa kahteen teol-
lisuustaajamaan, Hovinmaalle ja Nurmiin. Hovinmaalla toimivat Rakkolanjoen kaakelitehdas, Hovinmaan 
paperitehdas ja Oitin tiilitehdas. Nurmissa toimivat puolestaan Kintereenkosken vieressä sijainnut Oy Nurmi 
Ab:n Kintereenkosken selluloosatehdas, Nurmen Tehdas Oy:n saippua- ja huopajalkinetehtaat, Kinteren 
mylly ja Vahvialan Sähkön voimalaitos.

Liikenne ja väestö
Kunnan pohjoisosan kautta kulki Riihimäki–Pietari -rata, jonka varrella olivat Hovinmaan ja Nurmin ase-
mat sekä muun muassa Hounin ja Loukon pysäkit. Lisäksi Vahvialan eteläosassa Tervajoen suulla sijaitsi 
Tervasaaren puutavarasatama.

Ennen talvisotaa vuonna 1939 Vahvialan asukasluku oli 5851, josta miehiä oli 2983 ja naisia 2868. Vahvia-
lan väestötiheys oli 19,4 asukasta neliökilometrillä. Vuonna 1940 Vahvialan asukkaista oli suomenkielisiä 
5287 ja ruotsinkielisiä 15. Vahvialan asutus keskittyi kunnan pohjoisosaan Hounijoen varsille ja rautatien 
varteen sekä kunnan etelä- ja länsiosaan Tervajoen varsille.
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Sota-aika
Talvisodan alun sotatoimet eivät ulottuneet Vahvialaan lukuun ottamatta muutamia Neuvostoliiton puna-
armeijan suorittamia lentopommituksia. Vahvialan teollisuuslaitoksiin suunnatut voimakkaammat pom-
mitukset alkoivat helmikuun puolivälissä vuonna 1940. Samoihin aikoihin aloitettiin myös Vahvialan väestön 
evakuointi, joka suuntautui Punkalaitumelle. Aivan sodan loppuvaiheessa ulottuivat myös maataistelut 
Vahvialan eteläosassa sijaitsevaan Tervajoen kylään, kun neuvostojoukot pääsivät ylittämään jäätyneen 
Viipurinlahden. Sodan päättäneessä Moskovan rauhassa vuonna 1940 pieni osa siihenastisen Vahvialan 
alueesta pysyi Suomessa, mutta suurin osa (280 km²) sisältyi Neuvostoliitolle luovutettuihin alueisiin. Pika-
asutuslain mukaan Vahvialan siirtoväen sijoituskunniksi tulivat itäisellä Uudellamaalla sijaitsevat Askola, 
Myrskylä, Pernaja, Porvoon maalaiskunta ja Porvoon kaupunki. 

Vasta pieni osa vahvialalaisista oli asettunut uusille asuinsijoilleen, kun tilanne muuttui Suomen vallatessa 
menetetyt alueet takaisin jatkosodan alussa kesällä 1941. Sotatoimissa oli Vahvialan rakennuskannasta 
tuhoutunut noin puolet, mutta tästä huolimatta noin kolme neljäsosaa vahvialalaisista ehti palata kotiseudul-
leen vuoteen 1944 mennessä.

Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karjalankannaksella kesäkuussa 1944 ja niinpä Vahvialaankin annet-
tiin evakuointimääräys 18. kesäkuuta. Tämä vahvialalaisten toinen evakkotaival suuntautui kaakkoisimpaan 
Hämeeseen. Sodan päättäneen Moskovan välirauhansopimuksen mukaan Suomen oli vetäydyttävä vuoden 
1940 rajalle. Uuden pika-asutuslain mukaiset vahvialalaisten sijoituskunnat sijaitsivat talvisodan jälkeisiä 
sijoituskuntia hieman pohjoisempana. Vahvialalaiset sijoitettiin Artjärvelle, Elimäelle, Iittiin ja Orimattilaan.

Lakkauttaminen ja myöhempää historiaa
Vahvialan kunnan Suomelle jäänyt osa (21,8 km²) liitettiin Ylämaahan ja Lappeeseen vuonna 1946. Vah-
vialan kunta lakkautettiin vuonna 1948 ja seurakunta vuonna 1949. Myöhemmissä kuntaliitoksissa nämä 
alueet ovat siirtyneet Lappeen (1967) ja Ylämaan (2010) mukana osaksi Lappeenrantaa. 

Vuonna 1948 luovutetun Etelä-Karjalan paikannimistö korvattiin venäläisillä uudisnimillä, ja esimerkiksi en-
tisen Vahvialan kirkonkylän nimeksi tuli Jašino ja Tervajoen nimeksi Bolšoje Pole. Luovutetun Vahvialan 
eteläosa kuului Tervajoen ja pohjoisosa Tienhaaran kyläneuvostoalueisiin 2000-luvun alussa. Luovutettu 
alue on ollut vuodesta 2006 osa Tienhaaran kuntaa.

Teksti Juha Henriksson
Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Vahviala
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Valtakunnallinen evakkopatsas 
Lahteen

Lahdessa paljastettiin Evakkopatsas ja samalla 
vietettiin Lahden Karjalaseuran 80-vuotisjuhlaa. 

Valtakunnallinen muistopatsas, evakoiksi joutuneille 
tehty patsas paljastettiin Lahden Hennalan Komenta-
japuistossa lauantaina 14.8.2021. Ohjelman juonsi 
Erpo Heinolainen ja patsaan historiasta kertoi Raimo 
Koukonen.

Ohjelmassa oli musiikkiesityksiä ja mukana oli usei-
ta muusikoita mm. Erkki Liikanen, Erkki Jantunen 
sekä Hannu Lehtonen. Kuultiin Säkkijärven polkka ja 
tietenkin Evakkoreki ja muita karjalaisaiheisia kappa-
leita. Monen poskelle vierähti kyynel Evakon laulua 
kuunnellessa. Arvokkuutta toivat juhlaan myös ark-
kipiispa Leo ja piispa Seppo Häkkinen.

Patsashankkeen puuhamiehenä on toiminut Raimo 
Koukonen, Lahden Karjalaseuran ja patsastoimikun-
nan puheenjohtaja. Patsaan kipsisen pienoismallin 
on tehnyt Pekka Asikainen vuonna 1987, ja se  

löydettiin noin kymmenen vuotta sitten. Kuvan-
veistäjä Reijo Huttu teki pronssisen patsaan pienois-
mallin pohjalta. Sade taukosi sopivasti patsaan 
paljastustilaisuuden alkaessa, aivan kuin yläkerran 
isäntä olisi siunannut auringolla tämän juhlan. Patsas 
kuvaa äitiä, poikaa ja tytärtä. Isä on kaatunut rinta-
malla, poika on ottanut isännän paikan perheessä ja 
perhe on menossa Karjalajuhliin.

Evakkopatsasprojektin suojelijana ja patsaan pal-
jastajana toimi kansanedustaja, eduskunnan Kar-
jalakerhon puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen, 
hänenkin juurensa ovat Karjalasta Peron kylästä. 
Grahn-Laasonen painotti evakoiden tärkeää roolia 
Suomen rakentamisessa. Patsasprojektin läpiviemi-
nen on vaatinut sitkeyttä ja karjalaista luonnetta, oli-
han sen suunnitteluvaiheessa hankaluuksia, hän myös 
kiteytti.

Patsaan paljastaa kansanedustaja 
Sanni Grahn-Laasonen.

Patsaan tekija taiteilija Reijo Huttu. Takana vasemmalla 
Raimo Koukonen, patsastoimikunnan ja Lahden Karjala-
seuran puheenjohtaja.
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Evakkopatsas kunniavartiossa.

Patsas sijoitettiin Lahteen, Suomen evakkopääkau-
punkiin. Jopa silloinen kaupunginjohtaja Uuno Takki 
kävi Lahden rautatieasemalla houkuttelemassa kar-
jalaisia evakoita jäämään Lahteen töihin ja karjalais-
ten ansiosta Lahti nousi ja kehittyi huimasti. Lahteen 
siirtyi yrityksiä ja tehtaita Viipurista ja muualta Kar-
jalasta ja noin viidennes kaupungin asukkaista oli 
40-luvun lopussa evakkoja.

Juhla päättyi juhlallisesti Karjalaisten lauluun.

Teksti ja kuvat Raija Putus

Evakkopatsaan rahankeräys jatkuu 31.12.2021 saakka, vielä ehtii osallistua. Lahjoitustili Lahden Karjala-
seura ry. Tilinumero FI95 4108 0010 4716 65. Viestikenttään: Suomen Evakkopatsas. 

Lahden Karjalaseuran sivuilla on video patsaan paljastamisjuhlallisuuksista.
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Onnittelut patsashankkeen 
toteutumisesta ja Lahden Karjala-
seuran 80-vuotisjuhlan johdosta.



Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja päivän työparinsa Nella Salminen keskustelivat 
Mäntyniemessä 6.10.2021 osana Plan International #GirlsTakeover-tempausta.
Kuva: Jon Norppa/Tasavallan presidentin kanslia.

Heräsin työpäiväni aamulla aikaisin ja pian herättyäni 
Ylen kuvausryhmä saapui kotiini. He haastattelivat aa-
mun fiiliksiä, kuvasivat perhettä ja kotia sekä toivottivat 
minut matkaan. Juuri ennen presidentin virka-asunnolle 
lähtöä annoin myöskin puhelimitse Yle Radio Suomeen 
haastattelun päivääni liittyen.

Lähdimme Planin työntekijän kanssa yhdessä kohti 
Mäntyniemeä. Siellä koimme lämpimän vastaanoton 

presidentin adjutantilta sekä myöhemmin itse Herra 
Tasavallan Presidentiltä. Pääsin heti vauhtiin, kun aloi-
timme tasavallan presidentin kanssa keskustelun 
päivän teemoihin liittyen. Keskustelu oli rikas ja an-
toisa. Meidän keskustelumme venyi noin tuntiin, jonka 
jälkeen aloimme jo puolikiireessä valmistautumaan 
seuraavaan tapahtumaan.

Osallistuin presidentin työparina Sauli Niinistön kanssa 
Reuters-Impactin verkkotapahtumaan, jossa mukana 
oli muun muassa Al Gore sekä Islannin nykyinen presi-
dentti. Meidän osuudessamme keskustelimme Reuter-
sin haastattelijan kanssa ilmastonmuutoksesta sekä 
tulevaisuuden sukupolvista. Tapahtumasta uutisoitiin 
mm. Ilta-Sanomissa. Tämän haastattelun jälkeen söin 
nopeasti lounaan Planin työntekijän sekä presidentin 
neuvonantajan kanssa, jonka jälkeen valmistauduimme
jo mediatilaisuuteen sekä naisjärjestöjen keskusliiton 
puheenjohtajan sekä kansanedustajan Eva Biaudetin 
tapaamiseen.

Eva Biaudetin tapaamisessa keskustelimme yhdessä 
työparini kanssa sukupuolten välisen tasa-arvon tilan-

11.10.2021 vietettiin jälleen kansainvälistä tyttöjen 
päivää ympäri maailmaa. Lastenoikeusjärjestö Plan 
on suuressa osassa tyttöjen päivän juhlintaa. Tyttöjen 
päivä ei ole kuitenkaan ainoastaan päivä juhlalle, vaan 
myös mahdollisuus muistuttaa vielä yhteiskunnassam-
me kytevistä sukupuolten tasa-arvon ongelmista. 
Tämän vuoksi Plan on järjestänyt jo vuosia #GirlsTake-
over-tempauksen osana tyttöjen päivää, jolloin tytöt 
ympäri maailmaa valtaavat yhteiskunnallisesti merkit-
tävien henkilöiden, kuten toimitusjohtajien, poliitikko-
jen ja medioiden päätoimittajien paikkoja. Minä toimin 
tänä vuonna 6.10. päivän Suomen Tasavallan presi-
dentin Sauli Niinistön työparina. Mitä tämä käytän-
nössä tarkoittaa?
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Nella Salmisen päivä
Presidentin työparina

Presidentinlinnassa pääsin keskustelemaan presiden-
tin kabinetin jäsenten kanssa, tutustumaan rakennuk-
seen ylipäätään sekä kuvaamaan minun yli kymmenen 
minuutin puheeni päivän teemasta presidentin kanslian 
viestintäkanaville. Päivän lopuksi pidimme vielä työ-
parini kanssa koonnin päivästä Presidentinlinnan 
edessä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Nella Salminen 
keskustelemassa #ReutersIMPACT- tilaisuudessa 
6.10.2021. Kuva: Jon Norppa/Tasavallan presidentin 
kanslia.

Teksti: Nella Salminen
Nellan sukujuuret ovat Vahvialan pitäjän Koskelan kylästä 
Ylijoen talosta (isoisoäiti Maria Koskelainen, isoisä Ilmo 
Koskelainen (synt. 1932 Vahviala, Koskelan kylä, äiti 
Tiina).

Presidentti Niinistö ja Nella Salminen tapasivat Naisjärjestön 
puheenjohtajan, kansanedustaja Eva Biaudet’n Mäntyniemessä 
6.10.2021. Kuva: Jon Norppa/Tasavallan presidentin kanslia.

Nella Salminen tutustui myös Presidentinlinnaan 6.10.2021.
Kuva: Jon Norppa/Tasavallan presidentin kanslia.

teesta sekä Suomessa että maailmalla. Koko päivän 
ajan keskusteluissa näkyi vahvasti vuoden teema: tytöt 
ja tieto.

Tämän tapaamisen jälkeen suuntasin kohti Presi-
dentinlinnaa yhdessä Planin työntekijän sekä presi-
dentin neuvonantajan kanssa. Tasavallan presidentti jäi 
itse Mäntyniemeen, mutta ehdimme vielä sanomaan 
heipat ennen lähtöä. 

Yle-uutisten sivuilta löytyy artikkeli: ”Tässä on Suomen 
uusi presidentti – Nella Salminen, 16, tuurasi päivän 
Sauli Niinistöä, mutta muuttuuko maailma siitä 
yhtään?”
https://yle.fi/uutiset/3-12130509

Tasavallan presidentin sivuilta löytyy lisää tietoa uuti-
sista 6.10., mm. videokooste Nellan päivästä.
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Päivän aikana pääsin ennen kaikkea oppimaan pal-
jon uutta. Samalla pääsin puhumaan minulle todella 
tärkeistä tasa-arvon asioista ja pääsin välittämään 
tärkeää viestiä eteenpäin. Keskustelut päivän aikana 
olivat rakentavia ja todella rikkaita. Vaihdoimme ajatuk-
siamme avoimesti. Päivän jälkeen minulle jäi iloinen 
ja toiveikas olo. Tulevaisuudessa aion olla politiikassa 
jollakin tavalla mukana ja oli avartavaa oppia presiden-
tin työstä hieman enemmän.



Koskelaisten sukuseura Ry:n 
vuosikokouksen päätöksiä

Kokous pidettiin lauantai 25.9.2021 klo 14.45 Lundin talossa, 06100 Porvoossa. Paikalla oli 13 seuran 
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Heimola, sihteeriksi Lea Lääperi, pöytäkirjan tarkastajiksi 
ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Henriksson ja Hannes Sipiläinen.

Puheenjohtaja luki toimintakertomukset ja ne hyväksyttiin pienin muutoksin. Rahastonhoitaja Marjatta Lar-
sio esitteli tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot, jotka hyväksyttiin. Toimikausien 2019 ja 2020 
tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Marjatta Larsio esitteli toimintasuunnitelmat ja talousarviot kausille 1.1.2021-31.12.2021 ja 1.1.2022-
31.12.2022. Käytiin keskustelua postikuluista, jotka todettiin kohtuuttoman suuriksi. Päätettiin tehdä jäsen-
kunnalle kysely josko seuran jäsenlehti voitaisiin siirtyä lähettämään pääasiassa sähköisesti. Näin saataisiin 
säästymään huomattava summa postimaksuissa. Tälle vuodelle varattu 40-vuotisjuhlakulu 2500€ siirretään 
vuodelle 2022.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Heimola ja varapuheenjohtajaksi Juha Henriksson. Hallitukses-
ta erovuorossa olleet Marjatta Larsio, Vuokko Mäki ja Margit Valtonen valittiin uudelleen neljäksi vuodeksi. 
Todetaan, että Lea Lääperi, Raija Putus ja Hannes Sipiläinen jatkavat hallituksessa kaksi vuotta. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Tarja Laitinen ja varalle Jaana Koskelainen.

Päätettiin, että seuran jäsenmaksu on edelleen 12€. Karjalan Liiton jäsenmaksu on 20€, joten jäsenmaksu 
on yhteensä 32€. Pääsääntöisesti kaikki posti jäsenille lähetetään sähköisesti. Sähköisen osoitteen puut-
tuessa käytetään perinteistä postia.

Tiedoksi  Kanadasta Erik Koskelaisen veljen kokoukselle soittama tervehdys. Eero Koskelainen on esittänyt 
kokoukselle toiveen tulla pitämään vuosikokousta Ouluun. Hän voisi järjestää tutustumiskohteita ja sponso-
roida tilaisuutta. Esitettiin myös perinteisen kotiseutumatkan tilalle esimerkiksi konserttimatkaa kotimaassa.

Toimintakertomus ajalta 
1.1.2019-31-12.2020

JÄSENET

Koskelaisten sukuseuran jäsenistö koostuu lähinnä entisen Viipurin läänin, Vahvialan kunnan, Koskelan 
kylässä 1500-luvulta asuneen Koskelaisten suvun jälkeläisistä ja heidän puolisoistaan. Vuonna 1980 pe-
rustetun seuran jäsenmäärä on nykyään n. 130. Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinnettä ja edistää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Seura on Karjalan Liiton ja Karjalaisten sukuyhteisöjen 
liiton jäsen.
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1. Vuosikokous

Sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 24.8.2019 Porvoon Vanhamoisiossa, Marjatta Larsion luona. Ko-
koukseen osallistui 52 sukuseuramme jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Päivi Heimola ja sihteerinä 
Vuokko Mäki. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuu-
vapauden toimikaudelta 1.4.2017-31.12.2018. Samalla hyväksyttiin toimintasuunnitelma talousarvioineen 
ajalle 1.1.2020- 31.12.2021.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Heimola ja varapuheenjohtajaksi Juha Henriksson. Muut jäsenet 
ovat Marjatta Larsio, Vuokko Mäki ja Margit Valtonen, Lea Lääperi, Hannes Sipiläinen ja Raija Putus.

Kaikkiaan kesäjuhlat onnistuivat erinomaisesti. Kesäjuhla alkoi ruokailulla, lohikeitto, saaristolaisleipä, kohvit 
ja kakut teemalla. Ruokailun jälkeen oli vuosikokouksen vuoro vanhassa puimalassa, joka oli sonnustautu-
nut juhlatilaksi.  Maari Kallberg esiintyi yhdessä poikansa Kyösti Romppasen kanssa, joka säesti kitaralla 
laulut; Nikkarin Kerttu ja Tule kesäyö. Jukka Koskelainen esitti omia kirjoittamiansa runoja sekä Margit Val-
tonen veti tietokilpailun, missä kisailtiin Vahvialan ja Karjalan tietämyksestä. 

2. Koskelaisten sukuseuran 40-vuotisjuhla v. 2020 jouduttiin perumaan koronan takia.

3. Kotiseutumatka Viipuriin, elokuussa 2020 jouduttiin perumaan koronan takia.

4. Talous

Seuran jäsenmaksu on 12 euroa vuosina 2019-2020. Karjalan Liiton jäsenmaksu on 20 euroa. Jäsenmak-
sukäytäntö on muuttumassa 2021 alkaen niin, että Karjalan Liitto kerää maksut jäseniltä, jotka kuuluvat 
sekä KL:oon että sukuseuraan ja tulouttaa sukuseuran osuudet yhdistyksellemme.  Sukuseura kerää jäsen-
maksut edelleen vain sukuseuraan kuuluvilta. Seuramme kirjanpidon tekee Tilipalvelu Anttila Järvenpäästä. 
Osuuspankki on pankkimme.

5. Muuta toimintaa

Seuran lehti ilmestyy kerran vuodessa, joulukuussa. Koskelaisten sukuseuralla on omat www-sivut Karja-
lan Liiton sivustolla sekä oma facebook-ryhmä. Kaikki aikaisemmat sukuseuran lehdet ovat skannattuina 
kotisivuilla.

Juha Henriksson osallistui Karjalan Liiton liittokokoukseen 2020, Vuokko Mäki osallistui verkkosivukoulu-
tukseen ja Marjatta Larsio jäsenrekisterikoulutukseen 

Hallitus on kokoontunut toimikaudella 1.1.2019 – 31.12.2020 yhteensä kahdeksan kertaa, kokoontumiset 
ovat olleet Shell Helmisimpukassa Mäntsälässä.
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Toiminta tilikaudella 1.1.2019-31.12.2020



TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2021-31.12.2023

Seuran toiminnan painopisteet ovat viimeisten vuosien aikana, lukuun ottamatta korona-aikaa, vakiintuneet 
siten, että parillisina vuosina järjestetään kotiseutumatka ja parittomina vuosina kokoonnutaan sukukokouk-
seen, jonka yhteydessä pidetään sääntömääräinen vuosikokous. Ensi vuoden tilanne on vielä tällä hetkellä 
avoin, joten tarkkaa toimintamallia on vielä mahdoton ennustaa tässä vaiheessa.

17.5.2020 tuli 40 vuotta täyteen sukuseuramme pe-
rustamisesta. Juhlia ei voitu järjestää, joten tulevana 
toimintakautena tulemme juhlistamaan tapahtumaa.

Kotiseutumatka tai muu vastaava matka koitetaan 
järjestää, jos olosuhteet sen sallivat. Sukuseuran 
lehti ilmestyy edelleen kerran vuodessa. www-sivut 
ovat Karjalan Liiton mallin mukaiseksi päivitetty ja 
ylläpidämme facebook-ryhmää jatkossakin.

Pyrimme osallistumaan Karjalan Liiton koulutuksiin 
ja tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Tarjoilusta vastasi seuran rahastonhoitaja Marjatta Larsio.
Kuva: Margit Valtonen

Kokousväkeä.
Kuva: Margit Valtonen

Varapuheenjohtaja Juha Henriksson.
Kuva: Margit Valtonen
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VAHVIALA-SEURA RY

Vahviala-seuran tapahtumia vuonna 2022

Kevätkokous pidetään 19.3.2022

Vahviala-seuran kesäjuhla pidetään 3.7.2022 Lahdessa

Syyskokous pidetään 19.11.2022 Porvoossa

Iitin Lukion retki Viipuriin toukokuussa 2022

11.6.2022 Hautausmaan siivousretki Vahvialaan

30.7.2022 Kesäretki Nurmin kylään ja ympäristöön tai kotimaan retki

15.10.2022 Syyssiivousretki Vahvialan hautausmaalle ja kirkonmäelle

Vahviala-seura arkistoi oman pitäjän historia- ja kulttuuritietoja. Kuvien digitointia jatketaan

ja suunnitellaan niiden näkyviin saattamista tietoverkossa.

Koskelaiset
Vastaava toimittaja
Päivi Heimola
paivi.heimola(at)expodos.inet.fi
0400 952 112

Suunnittelu
Vuokko Mäki
vuomak(at)saunalahti.fi
045 893 6290

Taitto/Paino
Janina Järvinen
Kirje- & Lomakepaino 
(Järvenpään Kopiopalvelu Oy)
Vanha Yhdystie 18 B, 04430 Järvenpää
www.lomakepaino.com

Standaari maksaa 40 euroa. Sen on suunnitellut  Pentti Sipiläinen vuonna 1993. Taivaansiniseen 
taustaan puna-mustalla pohjalla oleva hopeinen palkki hakoineen kuvaa luoteesta kaakkoon 
virtaavaa Koskelan jokea, joessa olevaa saarta sekä viljatähkä viitteenä maan viljelykseen.

Viirin voi tilata Päivi Heimolalta
p. 0400 952 112 tai paivi.heimola(at)expodos.inet.fi

Ilmoitathan jäsenasioiden hoitajalla Marjatta Larsiolle, marjatta(at)larsio.fi, 050 357 6831 heti:
1) Mikäli haluat jatkossa lehden vain sähköisesti (näkyy myös sukuseuran www-sivuilla)
2) Jos olet saanut sähköpostiosoitteen tai se muuttuu
3) Jäsenyydessäsi, osoitteessasi tai puhelinnumerossa tapahtuu muutoksia
4) Jos sinulla on ohjelma- tai juttuidea

Sukuseuran pöytästandaari

Kysely Jäsenille

Julkaisija
Koskelaisten sukuseura ry
Tilausmaksu sisältyy jäsenmaksuun.
Pankkitili: IBAN: FI54 5358 0620 3844 01
BIC: OKOYFIHH

Osoitteenmuutokset:
Marjatta Larsio
marjatta(at)larsio.fi
050 357 6831

Kannen kuvassa Päivi Heimola ja Juha Henriksson
Kuva: Juha Henriksson

Koskelaisten sukuseuran vuoden 2022 jäsenmaksut
Karjalan Liitto laskuttaa henkilöjäseniään Karjalan Kunnaat lehden yhteydessä vuoden 2022 alussa
(20 euroa KL ja 12 euroa Koskelaisten sukuseura). Jos kuuluu vain sukuseuraan, laskutustiedon (12 euroa)
saat tämän lehden liitteenä.


